
 

راهنمای معامالت کریپتو خودکار؛ در هنگام خواب کسب 
 !کنیددرآمد 

ها برای کسب درآمدهای کالن و ایجاد ثروت کسب درآمد خودکار در دنیای ارزهای دیجیتال، یکی از بهترین راه
شود که تسلط بر آن سخت  به عنوان مهارتی شناخته می  خرید ارزهای دیجیتالبلندمدت است. تجارت، فروش و 

 کشد.رفت در آن چندین سال طول می است و پیش

گر موفق باشید، باید زمان قابل توجهی را به اگر قصد داشته باشید در این حرفه پیشرفت کرده و یک معامله 
  بازار کریپتویادگیری این مهارت و ارتقا خود در آن اختصاص دهید. همچنین باید بازارها را پیگیری نمایید؛ اما 

تواند اتفاقات زیادی را تجربه بازاری است که حتی اگر ما در حال استراحت بوده و یا خواب بوده باشیم نیز می
 کند. 

های معامالتی، اهمیت هایی جایگزین برای استفاده از تمامی فرصتدهد که یافتن راهاین موضوع نشان می 
صورت خودکار، خوب  به خرید و فروش کریپتوگر شما هم سواالتی از قبیل چگونگی انجام بسیار فراوانی دارد. ا

ها برای خرید و فروش کرپیتو، استفاده از یک ربات برای معامله کریپتو و سواالت دیگر ذهنتان را بودن ربات 
 ه ما باشید. مشغول کرده، در ادامه این مطلب از وبالگ کیف پول من برای پاسخ به سواالت خود همرا
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 آشنایی با معامله خودکار کریپتو 

توان معامله خودکار کریپتو نامید. در حقیقت  ، با کمک یک الگوریتم یا ربات را می انجام خودکار معامالت کریپتو
دهد. اگر مبتدی  ها را از طرف شما انجام میشود و به این صورت با اجرای خود، تراکنش اجرا می  7/24ربات 

 دهد که در گذشته کارآمد بوده است. های خود را به شما ارائه می باشید، این پلتفرم استراتژی

،  خرید و فروش خودکار کریپتوتوانید برای معامله و اگر خودتان اطالعات کافی در این زمینه داشته باشید، می 
های ممکن در بازار اطالع یافته و  توانید از تمامی فرصتاستراتژی خود را بسازید. با استفاده از اتوماسیون، می

 یاورید. ها را به دست بآن

تر از همه، در هنگام خواب و استراحت خود  همچنین احساسات خود را از روند معامالت دور نگه داشته و مهم 
های  نیز به کسب درآمد بپردازید. بهترین بخشی که خرید و فروش خودکار کریپتو دارد این است که اکثر پلتفرم 

 ای به غیر از هزینه تراکنش معمولی وجود ندارد. ینه ها رایگان هستند و به همین دلیل هیچ هز معامالتی ربات

 
 های معامالتی کرپیتو خودکار های ربات انواع مختلف پلتفرم 

 

ها در درجه  های مختلف اجرا کنید، وجود دارد. این پلفترم های کریپتو خود را بر روی پلتفرمامکان اینکه ربات 
های های رباتشوند. در ادامه با انواع مختلف پلتفرم میاول به دو دسته متمرکز و غیر متمرکز طبقه بندی  

 شویم: معامالتی کرپیتو خودکار آشنا می 



 (Exchange Botهای معامله با ربات تبادل )پلتفرم 

مند هستند؛ اما مسئله این  متمرکز متعددی از ویژگی خرید و فروش و معامله کریپتو با ربات بهرههای صرافی
شوند. در چنین مواقعی باید به  ها به عنوان حافظ کامل وجوه کرپیتو شما محسوب می است که این پلتفرم 

داشته باشد، در این صورت   امنیت و یکپارچگی پلتفرم اعتماد کنید؛ چراکه اگر یک اکسپلویت در پلتفرم وجود
 ممکن است تمام سرمایه خود را از دست بدهید. 

( از pionexهای متمرکز به غیر از صرافی پایونکس )همچنین الزم به ذکر است که تعداد زیادی از پلتفرم
،  Trading Botهای متمرکز با ویژگی های معامالتی ربات محدودی برخوردار هستند. از برترین پلتفرم استراتژی

 ( اشاره کرد.Pionex( و پایونکس )Binanceهای بایننس )توان به صرافیمی

 Exchange APIهای معامله ربات مستقل با استفاده از پلتفرم 

ها های ربات تبادل، حافظ وجوه شما نیستند. آن های تجارت و معامله با ربات مستقل، برخالف پلتفرم این پلتفرم 
دهد  کنند. این موضوع نشان میالتی را به حساب ارز دیجیتال موجود شما ارائه میهای معامفقط دستورالعمل 

 کنید که ریسک خاص خودش را به همراه دارد.که شما همچنان از یک صرافی متمرکز استفاده می 

صرافی کرپیتو که شما وجوه ارز  API (Application Programming Interface)این کار با استفاده از کلید 
های معامالتی ها و ویژگی ها استراتژیگیرد. در حالت کلی این پلتفرم یجیتال خود را در آن دارید، صورت می د

 های خود، بررسی نمایید. ها را برای تسلط بر رباتتوانید آن متعددی دارند که می 

افی شما دسترسی  صر  APIها به ها بدون ریسک نیستند و از آنجایی که آن الزم به ذکر است که این پتلفرم 
تواند از دست دادن وجوه شما را به همراه داشته باشد. از  ها میAPIدارند، هرگونه سوءاستفاده از طریق این 

( و ربات تریدینگ بیتس کپ  3Commasتوان به ربات تری کاماز )های تجارت ربات مستقل می برترین پلتفرم 
(Bitsgap .اشاره کرد ) 

 بتنی بر قراردادهای هوشمندهای معامالتی ربات مپلتفرم 

ها غیرمتمرکزترین گزینه برای معامله با ربات هستند؛ اما برای استفاده افراد مبتدی توصیه  این پلتفرم 
های کریپتو شما و تنظیم  ها یک قرارداد هوشمند برای سپرده گذاری داراییشوند. در این پلتفرم نمی

این قرارداد هوشمند سفارشات معامالت را از طرف شما انجام گردد که های الگوریتمی ایجاد میدستورالعمل 
دهد. البته الزم به ذکر است که قراردادهای هوشمند نیز مستعد بهره برداری هستند؛ بنابراین باید اطمینان می

 ها مقاوم است. کنید، ایمن و در برابر سوءاستفاده حاصل کنید که اگر از قرارداد هوشمندی استفاده می

 های معامالتی کریپتو خودکار مختلف استراتژی   انواع

  معامله خودکار کریپتوها برای خرید و فروش و  توان از آن های معامالتی نامحدودی وجود دارد که میاستراتژی
ها توان از آن کنیم که می هایی را معرفی میترین استراتژیترین و مبتدیاستفاده کرد. در ادامه برخی از محبوب 

 کرد.  استفاده

 



Grid Trading Rot 

Grid Bot Trading  های معامالتی اسکالپ خود را خودکار کنید.  توانید استراتژی روشی است که از این طریق می
  5دقیقه یا  1ای است که تریدر با تحلیل در نمودارهایی با تایم فریم بسیار کوچک  اسکالپ یک تکنیک معامله 

 گردد.صورت سریع از معامله خارج می شود و با سود کم به دقیقه، در فرصت مناسب وارد بازار می

ای یه فروش ارزها و کسب سود در بازه زمانی چند دقیقه   برای خرید و توکن کریپتو ها از نوسانات یک این ربات 
 Bear، آخرین مرحله از  Grid Botزمان برای شروع و استفاده از یک   کنند. بهترینروش خودکار استفاده می

Market .است که در این حالت روند معکوس شده و بازار قرار است باالتر برود 

در مورد این استراتژی، یک محدوده قیمت از قبل تعیین شده است؛ به عنوان مثال، تصور کنید برای توکن بیت  
ها اید؛ این محدوده بیشتر در میان شبکه دالر تعیین کرده  37000تا  27000بین (، محدوده قیمتی BTCکوین )

ها چیزی  گرید و رتبه بندی ایجاد کنیم؛ بنابراین شبکه  10شود. بیایید فرض کنیم تصمیم داریم  تقسیم می 
 های زیر خواهند بود: شبیه به حالت 
 محدوده قیمت شبکه به دالر     شماره شبکه

1    27000 – 28000 
2    28000 – 29000 
3    29000 – 30000 
4    30000 – 31000 
5    31000 – 32000 
6    32000 – 33000 
7    33000 – 34000 
8    34000 – 35000 
9    35000 – 36000 

10  36000 – 37000 

پردازید.  های قیمتی شبکه باقی بماند، شما به کسب درآمد میدر این محدوده بیت کوینقیمت   هنگامی که
دهد و شواهد به دست آمده بیانگر این  به خرید و فروش و انجام معامله در این محدوده ادامه می Gridربات 

٪ الی 180٪ در روز ) 1٪ الی 0.5گر می تواند  است که با اطالع از برخی تمرین ها و راهنمایی ها، یک معامله 
 کسب درآمد کند.  Grid Bot٪ ساالنه( از طریق 360

 DCAربات معامله 

DCA  شود که در آن یک رمزارز دیجیتال  شناخته می که نام مستعار میانگین هزینه دالر است، به عنوان استراتژی
دالر در بیت کوین   100000هید  خواکنید. در نظر بگیرید که می را در مقادیر کم در یک دوره زمانی خریداری می

 سرمایه گذاری کنید. 

دالر را در یک تراکنش واحد، با نام مستعار سرمایه گذاری کالن سرمایه گذاری کرده  100000توانید این  شما می
روز آینده سرمایه گذاری کنید. به این روش تکه تکه، میانگین هزینه دالر   100تراکنش در  100دالر در  1000و یا 
 شود. ه می گفت

https://kifpool.me/blog/what-is-token
https://kifpool.me/wallet/bitcoin-BTC


 کند: این استراتژی در دو راه به سرمایه گذار و انجام معامله کمک می

طور تواند هزینه خود را به دهد؛ چراکه یک سرمایه گذار میاین روش تاثیر نوسانات قیمت را کاهش می     •
 میانگین محاسبه نماید. 

 آورد. معامله ارزهای دیجیتال به ارمغان می این روش نظم و انضباط را در فرآیند سرمایه گذاری یا ترید و    •

طور خودکار برای شما ایجاد نمایند. این به این  را به  DCAتوانند استراتژی ها میالزم به ذکر است که برخی از ربات
 دهد. تراکنش ندارید؛ چراکه ربات این کار را برای شما انجام می 100معنی است که شما نیازی به پردازش دستی  

توان به بایننس ارن  می 2022برای استفاده سرمایه گذاران کریپتو در سال  DCAهای ها و برنامههترین ربات از ب
(Binance Earn ربات پایونکس ،)DCA( بات کوین رول ،Coinrule ( برای کاربران پیشرفته، بیتس گپ )Bitsgap  و )

Crypto.com DCA Bot .اشاره کرد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وها مزایای معامله خودکار کریپت

 

ها خرید و فروش و معامله خودکار کریپتوها مزایای مختلفی برای کاربران به همراه دارند که در ادامه به آن 
 کنیم. اشاره می

 صرفه جویی در زمان

شود. با استفاده از این روش دیگر نیازی نیست  صورت خودکار باعث صرفه جویی در زمان میمعامله به انجام 
صورت خودکار  جلوی صفحه نشسته و منتظر زمان مناسب برای خرید یا فروش باشید؛ چراکه ربات این کار را به 

 برای شما انجام خواهد داد.

 امکان استفاده افراد مبتدی

های خرید و فروش و ترید دستی، باید استراتژی خود را طراحی کنید؛ اما بسیاری از پلتفرم در حالت کلی برای
دهند که برای افراد مبتدی بسیار  معامالتی ربات نیز یک استراتژی از پیش طراحی شده در اختیار شما قرار می

 مفید است. 

 ایجاد نظم و دور نگه داشتن احساسات از معامله

و روش خودکار، راهی عالی برای انجام معامالت بدون در نظر گرفتن احساسات است؛ چراکه   هااستفاده از ربات
کند. این هدف ضمن حفظ فرآیند معامالتی شما، از استفاده از این راه به سادگی از یک استراتژی پیروی می

FOMO  کند.)ترس از دست دادن( در دنیای ارزهای دیجیتال نیز جلوگیری می 



 مامی فرصت های ممکندسترسی به ت

های معامالتی ممکن را نقد کنید.  توانید تمام فرصتشود، از این طریق میاجرا می 24/ 7از آنجایی که یک ربات 
دهد و مستلزم آن است که هر  این بدان معنی است که استراتژی برتری نسبت به فرآیند معامالت دستی می

 صورت دستی انجام شود. سفارش به 

 اربران دنیای ارزهای دیجیتالتر از کسریع

تر از کاربران دنیای رمزارزها هستند؛ بنابراین، این یک راه عالی برای شکست  های معامالتی، بسیار سریع ربات
 گران دستی در بازار است. دادن معامله

 
 معایب معامله خودکار کریپتوها 

تواند معایبی نیز به همراه داشته باشد  می  با در نظر گرفتن تمامی مزایای معامله خودکار کریپتوها، این روش
 پردازیم: ها میکه در ادامه به شرح آن 

 تضمینی برای شکست دادن بازار وجود ندارد

Automated Crypto Trading  توانید برای اتوماسیون از آن استفاده نمایید. البته استفاده از  ابزاری است که می
 کند. تر کرده و هیچ نتیجه مثبتی را تضمین نمی این ابزار تنها روند معامالت شما راحت

 دارد  APIمشکالتی که  

کنید، امکان دارد مشکالت سرور یا اتصال هایی که برای معامله خودکار در دنیای رمزنگاری استفاده می پلتفرم 
ت  تواند منجر به عدم پردازش سفارش سفارش شود؛ بنابراین، احتمال از دسداشته باشند. این موضوع می 

 های بازار وجود دارد.دادن فرصت

 

 

 

 

 

 

 



 العاده برای کسب درآمدمعامله خودکار کریپتوها؛ روشی خارق

کند. این نوسانات باعث  روز در حال تغییر است و نوسانات مختلف زیادی تجربه میدنیای ارزهای دیجیتال روزبه
ما به این بازار دسترسی نداشته    شود تا وضعیت رمزارزها تغییرات مدوام داشته باشند و حتی زمانی کهمی

دهند؛ به همین دلیل دسترسی به روشی کارآمد برای کنترل این وضعیت بیشتر  باشیم هم، این تغییرات رخ می 
شود و کاربران زیادی به دنبال راه حلی هستند که حتی در هنگام خواب نیز از این دنیای  از پیش احساس می 

 هیجان انگیز، کسب درآمد کنند. 

، با کمک یک الگوریتم یا ربات امکان پذیر است و استفاده از این روش مزایای معامالت کریپتوام خودکار انج
فراوانی به همراه دارد. صرفه جویی در زمان، امکان استفاده افراد مبتدی، ایجاد نظم و دور نگه داشتن  

 استفاده از این روش است. های ممکن از جمله مزایای احساسات از معامله و دسترسی به تمامی فرصت

البته انجام خودکار معامالت مانند هر روش دیگر، معایبی نیز دارد اما چیزی که اینجا اهمیت زیادی دارد، نیاز و  
هدف کاربران برای استفاده از این روش است. در این مطلب از وبالگ کیف پول من، با خرید و فروش و معامله  

های معامالتی خودکار کریپتو و مزایا و معایب  های آن، انواع استراتژی ع پلتفرم خودکار کریپتو آشنا شده و انوا
 توانید به وبالگ کیف پول من مراجعه کنید. استفاده از این راه را شرح دادیم. برای دسترسی به سایر مطالب می 

 


